
        R.K. PAROCHIE ST. CATHARINA 
Pastoor van Eysstraat 3, 6235 EK Ulestraten 

Parochiekantoor: 043 - 364 22 59     

e-mail: catharinaparochie@hetnet.nl  
NL25 RABO 0152 2906 72  --  NL27 INGB 0001 0453 88 

04 februari 2023 t/m 11 februari 2023  

Parochiekantoor open woensdag en vrijdag 10:00 uur – 12:00 uur 

 
In noodgevallen (laatste sacramenten; dag en nacht): 043- 365 65 18. 
Soms worden misintenties (te) laat doorgegeven waardoor publicatie 
in het Contactblad en de Geulbode niet meer mogelijk is. Kijk 
daarom vooral altijd op de aankondiging in het portaal van de kerk. 

 
OVER HET LICHTVAARDIG OORDEEL 
Eens toen St. Thomas van Aquino op school aankwam, riep 
een medescholier hem: "Thomas, kom snel. Kijk uit het raam, 
er vliegen varkens in de lucht!" Thomas haastte zich naar het 
raam, maar werd daar opgewacht door het luidruchtige 
gelach van zijn medeleerlingen. Toen het lachen minder 
werd, zei Thomas zachtjes maar krachtig: "Ik geloof liever dat 
varkens kunnen vliegen dan dat mijn vrienden tegen me 
liegen." 
“Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden,” zegt onze 
Zaligmaker, “veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld 
worden” (Lc 6, 37). “Neen,” zegt de apostel, “oordeelt dus niet 
voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het 
duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar 
maken wat er in de harten omgaat. ” (1 Kor 4, 5). 
Ieder lichtvaardig oordeel grieft God diep. Het oordeel van 
mensen is bijna altijd lichtvaardig omdat geen mens rechter 
van een andere mens kan zijn, omdat degene die oordeelt 
zich Gods rechtsmacht aanmatigt; ten tweede omdat het 
kwaad van de zonde hoofdzakelijk afhangt van de bedoeling 
en van de gezindheid van het hart, die niemand van de 
andere mensen kan kennen omdat zij verborgen zijn; ten 
derde omdat ieder van ons genoeg te doen heeft met over 
zichzelf te oordelen zonder zich ook nog een oordeel over 
andere mensen te kunnen veroorloven. 



Om zelf niet geoordeeld te worden zijn twee dingen absoluut 
noodzakelijk: ten eerste, niet oordelen over anderen, ten 
tweede, wel oordelen over zichzelf. Maar, doen we dat ook? 
Meestal tenminste? Of zou het juist andersom zijn? 
‘Goed, maar wat moet ik ertegen doen?’, zul je vragen. 
Wie hoogmoed, na-ijver, eerzucht en haat als gif heeft 
ingenomen, die ziet overal kwaad in en die spreekt overal 
kwaad van. Tot hen die lichtvaardig oordelen zou ik willen 
zeggen: Drinkt zoveel mogelijk van de heilige wijn van de 
liefde; hij zal u genezen van de giftige sappen die u altijd 
opnieuw verleiden tot lichtvaardig oordelen over uw 
medemensen. 
De liefde komt het kwaad niet graag tegen, de liefde is er 
nooit op uit het kwaad te zoeken. Als de liefde de boosheid 
tegenkomt, dan wendt zij haar hoofd af en doet alsof zij haar 
niet eens ziet; als zij de boosheid hoort komen, sluit zij reeds 
haar ogen en zij gelooft in heilige onbevangenheid dat het 
niet de boosheid was maar een schaduw ervan, een schim. 
En wordt de liefde gedwongen de boosheid in de ogen te 
zien, dan keert zij zich onmiddellijk af en probeert het gelaat 
van de boosheid ogenblikkelijk weer te vergeten. De liefde is 
het grote geneesmiddel tegen alle menselijke falen maar 
vooral tegen het onrechtvaardig oordeel over de evennaaste. 
Het lichtvaardig oordeel is een soort geestelijke geelzucht; zij 
die erdoor besmet zijn zien alles in het licht van het kwaad. 
Het helpt niets hun ogen of hun verstand te willen genezen, je 
moet hun de pleister op de wonde zelf leggen; en gewond 
zijn hun gevoelens. Als je mild van gevoelen bent, zal ook je 
oordeel mild zijn; als je liefdevol van gevoelen bent, dan zal 
ook je oordeel wederom vol liefde zijn. 
Oordeel altijd zoveel mogelijk ten gunste van je evennaaste. 
Als een daad honderd verschillende gezichten kan hebben, 
moet je altijd het mooiste gezicht van de honderd kiezen. 
Onze Verlosser zelf kon geen verontschuldiging vinden voor 
de zonde van degenen die Hem aan het kruis sloegen, maar 
Hij vond verzachtende omstandigheden voor hun schuld toen 



Hij zei: “Heer, vergeef het hun want zij weten niet wat zij 
doen” (Lc 23, 34). 
Als je voor de zonde van je evennaaste geen 
verontschuldiging kunt vinden, dan moet je tenminste 
medelijden met hem hebben en zijn fouten toeschrijven aan 
oorzaken, waaruit geen liefdeloosheid spreekt, bijvoorbeeld 
onwetendheid of zwakheid. Je doet nog geen zonde als je 
twijfelt aan je medemensen. Maar je mag natuurlijk ook 
slechts aan iemand twijfelen of verdenkingen tegen hem 
hebben, als je daarvoor zeer goede redenen of zeer sterke 
aanwijzingen hebt. Heb je die niet, dan ben je ook al 
lichtvaardig en onrechtvaardig in je twijfel. Je mag nooit 
kwaad zoeken achter gewone dingen die op zichzelf 
helemaal niet verkeerd zijn, tenzij er allerlei omstandigheden 
zijn die je verdenking rechtvaardigen. Het is eveneens 
lichtvaardig oordelen om uit een bepaalde daad onmiddellijk 
de gevolgtrekking te maken dat degene, die de daad gesteld 
heeft daarom slecht zou zijn. Tenslotte nog dit: Wie 
zorgvuldig over zijn eigen geweten waakt, zal ook niet gauw 
verleid worden tot een lichtvaardig oordeel over anderen. 
Goede mensen laten hun gedachten niet gaan over de 
nevelige daden of de duistere gedragingen van anderen. Zij 
trekken zich eerder in hun hart terug en zij besluiten liever 
hun eigen fouten te verbeteren dan zich bezig te houden met 
de fouten van hun medemensen. Nietsnutten hebben tijd en 
gelegenheid zich met het leven van andere mensen te 
bemoeien. 
Wat ik in dit hoofdstuk gezegd heb is natuurlijk niet van 
toepassing op hen die verantwoording voor anderen dragen, 
thuis of in openbare zaken. Hun geweten moet zich wel voor 
een groot deel bezig houden met over anderen te waken. 
Maar laten zij hun plichten met liefde volbrengen. En laten zij 
daarna in liefde over zichzelf oordelen. 
 
 
 
 



Wat vieren we deze week? 
maandag 06 februari: HH. Paulus Miki en gezellen 
woensdag 06 februari: H. Hieronymus Emiliani 
vrijdag 10 februari: H. Scholastica 
zaterdag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
 
 
 
Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 04 februari: Maria op zaterdag 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
 
 
zondag 05 februari: 5e zondag door het jaar 
09.00 uur:  zeswekend, voor Francoise Sijben-Claessens; 
                  voor Mien Winkens-Ubachs; 
Na de dienst: Blasius-zegen 
 
woensdag 06 februari: H. Hieronymus Emiliani 
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                 voor roepingen tot het priesterschap en het  
                 religieuze leven in Nederland; 
 
 
zaterdag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
14.30 uur: Eucharistische Aanbidding in Ulestraten 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    


